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ПереДМОВА

Цей ïос³бник — частина навчального коìïлексó ï³д назвоþ «Базова до-

шк³льна осв³та». Ó нього входять ïос³бники з таких наïряì³в: 

– ìатеìатика; 

– лог³ка; 

– геоìетр³я; 

– ï³знавальне читання ³ розвиток ìовлення. 

Óс³ ц³ ïос³бники сïряìован³ на ôорìóвання образного та лог³чного ìис-

лення ó д³тей, навичок розóì³ння текстó задач³ чи сóт³ ïитання. Це ³ є та осно-

ва, в³д якої залежать швидк³сть читання, вì³ння ïисати ³ взагал³ засвоєння 

óс³х шк³льних дисциïл³н. Кожен наïряìок вклþчає в себе ï’ять р³вн³в: 

 ïерший р³вень — 2+ (ор³єнтовно для 2-3-р³чних óчн³в); 

 дрóгий р³вень — 3+ (ор³єнтовно для 3-4-р³чних óчн³в); 

 трет³й р³вень — 4+ (ор³єнтовно для 4-5-р³чних óчн³в); 

 четвертий р³вень — 5+ (ор³єнтовно для 5-6-р³чних óчн³в); 

 ï’ятий р³вень — 6+ (ï³дготовка до школи). 

Ïрацþþчи з дошк³льнятаìи, не сл³д дивóватися, якщо дитина знаходиться 

на ïершоìó р³вн³ з ìатеìатики та лог³ки, ³з розвиткó ìовлення — на дрóгоìó, 

а з геоìет р³ї — на четвертоìó. Головне, щоб заняття ïриносили рад³сть, 

тобто бóли ïосильниìи ³ водночас зì³стовниìи. 

Завдання ó кожноìó настóïноìó р³вн³ складн³ш³, н³ж ó ïоïередньоìó, та 

це не головна в³дì³нн³сть. Ви ïовинн³ дотриìóватися ïринциïó: що ìолод-

ша дитина, то б³льш ексïериìентальниì ìає бóти навчання. Виконóþчи вс³ 

складн³ для розóì³ння задач³, застосовóйте ìоделþвання ситóац³ї за доïо-

ìогоþ ³грашок, а завдання з ïос³бника використовóйте як джерело ³дей для 

себе. Завдання з цих ïос³бник³в ïередбачаþть два етаïи роботи — сïочаткó 

дитина вïравляється з ïредìетаìи на стол³, а дорослий, використовóþчи 

ôорìóлþвання з ïос³бника, адаïтóє óìовó задач³ ³ндив³дóально для своєї 

дитини, доки вона не вïорається ³з завданняì. Але заïаì’ятайте, якщо ваша 

дитина легко вïоралась з одниì завданняì, це зовс³ì не означає, що так 

бóде з óс³ìа ³ншиìи задачаìи. Ïродовжóйте ïрацþвати над розвиткоì óì³ння 

застосовóвати отриìан³ знання ó зì³нених óìовах! Лише ï³сля регóлярного 

ïрактичного ìоделþвання завдань ïочинається дрóгий етаï роботи: в дитини 

сôорìóється навичка виконóвати вс³ ìан³ïóляц³ї з ïредìетаìи в óяв³.

Зазвичай батьки наìагаþться вкласти в головó дитини якнайб³льше знань. 

Та це не основна ìета роботи з дошк³льникоì. Набагато важлив³ше досягнóти 

розóì³ння дитиноþ зì³стó бóдь-якого навчального текстó, а також ïрацþвати 

над тиì, щоб дитина óявляла соб³ сóть ìатеìатичних об’єкт³в. Наïриклад, 

дитина ìоже не знати, як називається ïевна геоìетрична ô³гóра. Але коли 

вона знаходить óс³ трикóтники, в³др³зняþчи їх в³д чотири- або ï’ятикóтник³в, 

то ïодóìки ôорìóє образ трикóтника. Необх³дно, щоб дитина активно робила 

саìост³йн³ досл³дницьк³ сïроби. Ваше завдання — забезïечити óìови для 

цього.
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1 Ïроведи стр³лкó в тоìó наïряìкó, в якоìó летить 

б³льш³сть ворон. Хто ще наìальований на ìалþн-

кó, ïро кого не згадóється в óìов³?

2 Обведи т³ ï’ять каì³нчик³в, як³ осв³тлен³ л³воþ ôа-

роþ. Ï³дкресли т³ ï’ять каì³нчик³в, як³ осв³тле-

н³ ïравоþ ôароþ. Ïол³чи каì³нчики, як³ осв³тлен³ 

обоìа ôараìи.
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1 Левеня вì³є л³чити лише до двох. Воно рахóє 

³грашки, ïочинаþчи часоì з верхньої ïолиц³, 

а часоì з нижньої. Обведи т³ ³грашки, як³ левеня 

не ïерераховóє н³коли.

2 Ск³льки на ìалþнкó нóлик³в? Ск³льки нóлик³в за-

лишиться, якщо три з них ïеретворити на ïодв³й-

н³ значки?

3 Ï³дкресли т³ ляльки, в яких сóкн³ однакового ко-

льорó.
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4 Ðозìалþй високих ïташок жовтиì кольороì, 

а низьких — зелениì.

5 Наìалþй квадратик з³ стороноþ завдовжки дв³ 

кл³тинки так, щоб óс³ сонечка виявились óсереди-

н³ квадратика, а вс³ кв³точки — за його ìежаìи.

6 Ðоздай чолов³чкаì ïраïори, зображен³ сïрава, 

так, щоб квадратн³ ïраïори несли ïерших два 

ïраïороносц³.

7 Як³ ïредìети, зображен³ на ìалþнкó, їсти не 

ìожна?
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3. Завдання важке, бо довге. Якщо його виконóвати ïоетаïно, то резóльтат 

виходить саì ïо соб³. Але, щоб дотриìóватися ц³єї ïоетаïност³, дитин³ ïотр³бна 

бóде доïоìога дорослого.

4-7. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 10 (с. 22-23)

1-2. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

3. В óìов³ не зазначено, де який с³к, але за кольороì ìожна здогадатися. 

Якщо не виходить, то варто сïряìóвати дитинó:

— Якого кольорó вишня? Ïерсик?

4. Неóважна дитина бóде шóкати ближче до ялинки (вона б³льша).

5. Якщо не вдасться визначити, на ск³льки ìенше, ïровед³ть ó ïотр³бноìó 

ì³сц³ на ìалþнкó вертикальнó л³н³þ.

6. Ó ц³й задач³ треба сï³вставити óìовó ³ ìалþнок. Використовóþчи лише 

ìалþнок, або лише óìовó, задачó не розв’язати.

7. Так³ завдання ôорìóþть ó д³тей розóì³ння того, що частина не ìоже бóти 

б³льшоþ в³д ц³лого.

заняття 11 (с. 24-25)

1-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

7. Хтось ïоì³чає св³чки ³ тар³лкó, хтось — кор³нц³, листки, ìорквиння. Óс³ 

ìаþть рац³þ.

заняття 12 (с. 26-27)

1. До оïисó верхньої частини арки ï³дходять óс³ кóски, до оïисó нижньої 

частини — лише крайн³й зл³ва.

2-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 13 (с. 28-29)

1. Завдання — ïарадокс. На ïерший ïогляд видається наочниì, але ïодóì-

ки ïовернóти ол³вець, ïоставити в лóнкó ³ ïодивитися, який з них бóде вищиì, 

досить важко. А коли заóважити, що лóнки р³зної глибини, а ол³вц³ однакової 

довжини, то в³дïов³дь стає очевидноþ.

2-5. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

6. Чиìало ïос³бник³в для д³тей вчать розр³зняти ïоняття «один – багато». 

Але багато — це ск³льки? І. Ô. Шариг³н з цього ïриводó казав, що й одна ìóха 

в сóï³ — це занадто багато. Тоìó ìи ôорìóлþєìо це завдання б³льш нейт-

рально.

заняття 14 (с. 30-31)

1. Нехай д³ти сïробóþть зì³нити наïряì рóхó жóчка в центр³ сн³жинки. Це 

вì³ння стане в нагод³.

2. Завдання, аналог³чне до вже розглянóтих.

3. Д³ти не знаþть, хто так³ ìиìрики ³ хрóìтики, але розв’язати задачó ïро 

них вони здатн³.

4-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.
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заняття 15 (с. 32-33)

Цей óрок — ïовторення. Óс³ завдання д³тяì знайоì³.

заняття 16 (с. 34-35)

1. Однó з нижн³х шестерень треба закр³ïити на стержн³. Вони вс³ однакового 

розì³рó, але зóбц³ в них р³зн³. Лише в крайньої зл³ва шестерн³ зóбц³ так³, що 

вì³стяться ì³ж двоìа ³ншиìи.

2-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

заняття 17 (с. 36-37)

1. Звичайне ïерехрестя — це ì³сце, де ïеретинаþться дв³ вóлиц³, тоìó на 

них достатньо вказати наïряì ïоворотó. Тóт «вóлиць» три, тоìó зор³єнтóватися 

складн³ше. Бóдеìо в³драховóвати ïовороти, розвертаþчись ó центр³ сн³жинки 

або за годинниковоþ стр³лкоþ (ïовороти наïраво), або ïроти годинникової 

стр³лки (ïовороти нал³во). Щоб ïотраïити на ïозначений ïроì³нь, треба ïовер-

нóти наïраво на один ïроì³нь. Але, якщо ïовертати нал³во, то треба ïовернóти 

на ï’ять ïроìен³в, до того ж один з цих ïроìен³в — той, ïо якоìó ïовз жóчок 

до центра сн³жинки.

2. Завдання, аналог³чне до вже розглянóтих.

3. В³дïов³дь — ïередостанн³ì. Або дрóгиì.

4-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

7. Нехай дитина наìалþє чашки ³ блþдця. Або заì³сть них хрестики ³ нóлики.

заняття 18 (с. 38-39)

Цей óрок — ïовторення. Óс³ завдання д³тяì знайоì³.

заняття 19 (с. 40-41)

1. Загалоì, завдання ïосильне для дитини на даний ìоìент. Але, ìожливо, 

вчителев³ доведеться ïод³лити його на др³бн³ш³ частини, щоб ó дитини все 

вийшло ïравильно.

2-4. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.

5. Ó ìатеìатиц³ «вс³» — це «ск³льки завгодно». Ó даноìó виïадкó «вс³» — це 

один.

6. Для дитини 30-р³чний сóс³д видається ожилиì ìаìонтоì. Тоìó сïисок 

л³тн³х лþдей ìоже в³др³знятися в³д вашого. Нехай обґрóнтóє. А ви розкаж³ть 

своє бачення.

заняття 20 (с. 42-43)

1. Іграшки ïоєднано ïо стовïцях. На ïолицþ треба ïоставити л³тачок.

2. Завдання дóже складне. І швидше геоìетричне, а ïотраïило сþди че-

рез ôорìóлþвання. Коли дитина зрозóì³є сóть, ïочинайте вир³шóвати. Бажано 

ïрактично. Можна використати заì³сть ï³раì³дки стовïчик з ìонетаìи р³зного 

д³аìетра.

3-6. Завдання, аналог³чн³ до вже розглянóтих.


